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সম# $শংসা আ)াহর জন.। দর0দ ও সালাম আ)াহর রাসূেলর উপর এবং তার পিরবারবগ<, সাহাবা ও যারা তার সােথ ব?@ A রােখ (অনুসরণ কের) 

তােদর উপর।

Gহ সব<Hােনর মুসিলম ভাইগণ! 

আসসালামু আলাইক@ ম ওয়ারাহমাত@ )ািহ ওয়াবারাকাত@ হ।  

বত<মােন ওয়ািশংটন, িনউয়ক<  ও Gপনিসলেভিনয়ার মুবারক হামলাসমূেহর পর $ায় ১৫ বছর অিতPম করেছ।     

এ বরকতময় হামলাQেলার মাধ.েম বত<মান সমেয়র Sবেলর (আেমিরকা) সামিরক GনতT েAর ওপর আঘাত করা হেয়িছল, ধV িলসাৎ করা হেয়িছল তার 

অথ<ৈনিতক সাYােজ.র সবেচ’ বড় িনদশ<নেক এবং ইসিতশ্হাদী ঈগলেদর চত@ থ< দল_র উে`শ. িছেলা Gহায়াইট হাউস ও কংেaেসর ক@ খ.াত 

অপরাধীেদর ওপর আঘাত হানা।  আর ঐ বরকতময় হামলাQেলার মাধ.েম মুজািহিদনরা িজহািদ মুসিলম উcাহএ্বং ধম<িনরেপd, বeবাদী, 

Pুেসডার শghর মেধ. চলমান য@ েi ভারসাম. িফিরেয় আনেত সdম হেয়িছল।               

Gসািভেয়ত ইউিনয়েনর পতেনর পর আেমিরকা Gভেবিছল, Gস একাই সারা িবেkর উপর কতT <A করেব এবং সারা িবেkর উপর- িবেশষ কের মুসিলমেদর 

উপর- তার ইmা চািপেয় Gদেব।   

অতঃপর, দািoক ও অহংকারী আেমিরকার উপর এই কpন চেপটাঘাত আেস তােক তার $কT ত পিরচয় qরণ কিরেয় Gদয়ার জন. এবং একথা qরণ 

কিরেয় Gদয়ার জন. Gয, রহমােনর rীেনর Gমাকােব লায় Gস (আেমিরকা) শয়তােনর হািতয়ারসমূেহর মেধ. এক_ দুব<ল হািতয়ার মাg। আ)াহ 

সুবহানাS ওয়াতাআলা তঁার ময<াদা ও সcােনর সােথ Gঘাষণা কেরেছন-   

يْطَاِن َكاَن َضِعيفًا يْطَاِن إِنَّ َكيَْد الشَّ الَِّذيَن آَمنُوا يَُقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل اهللَِّ َوالَِّذيَن َكفَُروا يَُقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل الطَّاُغوِت فََقاِتُلوا أَْولِيَاَء الشَّ



‘যারা মুিমন তারা য@i কের আ)াহ্র পেথ, আর যারা কািফর তারা য@i কের তাগূেতর পেথ। সুতরাং Gতামরা য@i করেত থােকা শয়তােনর 

পdালtনকারীেদর িবরhেi, িনuয়ই শয়তােনর চPাv িনতাvই দুব<ল।’ - (সূরা িনসা- ৪;৭৬)  

                                                                  
এই চেপটাঘাত আেমিরকার ক@ খ.াত অপরাধীেদর qরণ কিরেয় Gদয়- মুসিলম উcাহর্ লাzনার অধ.ায় সমা{ হেয়েছ, উcাহ্র মােঝ এক িজহািদ 

পুনজ< াগরণ সংঘ_ত হেয়েছ। আর $িত_ অপরােধরই মূল. পিরেশাধ করেত হয়। আ)াহ্র রহমেত ১১ Gসে}tের আেমিরকা $কি~ত হেয়িছল, 

তার অপরাধQেলার জন. তােক এক চড়া মূল. িদেত হেয়েছ ; এ আঘােতর গভীর dত Gথেক আজও র�dরণ হেm। আেমিরকা বা তার িমgরা 

Gকউই এেক Gগাপন করেত সdম হয়িন এবং তারা ও তােদর পরবতী�  $জ� কখনও এেক ভ@ লেত পারেব না, িবইজিন)াহ।্        

একই সােথ আেমিরকার উপর এই আঘাত মুসিলম উcাহ্Gক qরণ কিরেয় িদেয়েছ Gয, তােদর মেধ. রেয়েছ এমন সু{ শি�, যা rারা Gস আaাসেনর 

জবাব িদেত জােন, $িতেরাধয@ i চািলেয় Gযেত পাের এবং বশ.তা �ীকার কের না, ক@ খ.াত অপরাধীেদর $িত Gকােনা Gকামলতাও $কাশ কের না। এ 

আঘাত আ)াহ্$দ� Gসই শি� ও সামেথ<.র কথা qরণ কিরেয় িদেলা, যা rারা উcাহ্অিবচার ও অত.াচারীর মুেখামুিখ হেয় Gঘাষণা করেত সdম 

হেয়েছ, ‘না! Gতামরা িবজয়ী হেব না, Gতামরা আমােদর মেনাবলেক পরািজত করেত পারেব না। আমরা Gতামােদর িপছ@  িনেয়িছ; হয় Gতামরা িবরত হেব 

নয়েতা আমরা Gতামােদর িনবT � করেবা।’   

আমরা হলাম রাসুলু)াহ্ملسو هيلع هللا ىلص-র সাহািবেদর উ�রসূরী, যােদর ব.াপাের সাইিয়িদনা হা�সান رضي اهلل عنه  বেলিছেলন-  

• তারা এমন সPদায়, যারা য@i করেল তােদর শghেদর dিত সাধন কের। আর িনেজেদর জািতর উপকার করেত চাইেল, উপকারও করেত 

পাের। 

• Gহদায়াত ও কল.ােণর নবীেক তারা আনুগত. সমপ<ণ কেরেছ। অত:পর কখেনা তার Gথেক তােদর সাহায. িশিথল হয়িন এবং কখেনা তারা 

হাতও Q_েয় Gনয়িন। 

• তােদর িবজয় যাgা অব.াহত রেয়েছ। ফেল Pুশ ও গীজ< ার অনুসারীরা তােদর অনুগত হেয়েছ। 

• Gকননা তােদর িবরhেi য@i করার মেধ. রেয়েছ এমন dিত, যার মেধ. ‘সা’ব ও সাল’ বT েdর িনয<াস Gঢেল Gদওয়া হয়। তাই তােদর িবরhেi 

শghতা পিরত.াগ কর।  

• Gসই জািত কতই না ময<াদাবান, যােদর Gনতা আ)াহর রাসূল। Gয সময় বS মত ও বS দেলর ছড়াছিড়।   

এই Gমাবারক হামলাসমূহ সংঘ_ত হেয়েছ, বeবাদী, Pেশর পূজারী, ধম<িনরেপdতাবাদী ও িনল<� পাuাত.েক সতক<  করার জন.; Gভাগবাদী ও 

�াথ<বাদী পাuাত.েক একথা বলার জন. Gয, ত@ িম সেচতন হও, Sশ িফিরেয় আেনা এবং ব@ঝ Gয,       

Gহ মুশেরকরা! আমরা মুসিলম উcাহ্তাওিহেদর উcাহ্। Gহ Gভাগবাদ ও সুিবধাবােদ আm� Gলােকর! আজ Gতামােদর $িতপd হেলা ঈমান ও 

আিকদাহর্ আদ�শ�ক উcাহ্। Gহ ঔiত. ও লুটপােটর জািত! Gতামরা আজ িজহাদ ও শাহাদাত িপয়াসী উcাহ্র মুেখামুিখ। Gহ অহংকার ও লু�নকারী 

জািত! আজ Gতামােদর $িতপd হেলা সংযম ও চিরতবান উcাহ্। Gহ অবdয়, চিরgহীনতা আর পিততাবT ি�র সভ.তার Gলােকরা! আজ Gতামােদর 

$িতপd হেলা সcান ও ময<াদাবান উcাহ্। Gহ �ােথ<াiার ও Gতাষােমাদকারী Gলােকরা! সcান ও ময<াদার উcাহর্ সােথ আজ Gতামােদর য@i। Gহ 

নাি#কতা ও িবকT ত িকতােবর অনুসারীরা! Gজেন রােখা, িবqয়কর ক@ রআনী  উcাহ্র মুেখামুিখ হেয়েছা Gতামরা।      

তাই আেমিরকানেদর $িত আমােদর বাত< া িদবােলােকর ন.ায় পির�ার, তরবািরর তরবারীর তী�তার ন.ায় ধারােলা; ১১ Gসে}tেরর ঘটনাবলী হেm 

আমােদর িবরhেi সংঘ_ত Gতামােদর অপরাধQেলার $ত.d $িতফল। িফিলি#ন, আফগািন#া ন, ইরাক, শাম, মািল, Gসামািলয়া, ইয়ামান, 

ইসলািম মাগিরব ও িমশের আমােদর িবরhেi Gতামরা Gয অপরাধ ও সীমাল�ন কেরেছা, ১১ Gসে}tর হেলা তার জবাব। ১১ Gসে}tর হেলা 

https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I


মুসিলমেদর ভV িমর ওপর Gতামােদর আaাসন ও দখলদািরেAর জবাব। মুসিলমেদর ভV খ�সমূেহর ওপর চালােনা Gতামােদর লুটপাট এবং তােদর উপর 

Gচেপ বসা অপরাধী, �� ও খ@ িন শাসকেদর $িত Gতামােদর সমথ<েনর ফলই হেলা ১১ Gসে}tর।    

যতিদন Gতামােদ র অপরাধয� চলেত থাকেব, ততিদন আ)াহর ইmায় সহ�বার ১১ Gসে}tেরর ন.ায় ঘটনাবলী ঘটেত থাকেব। Gতামরা যিদ 

Gতামােদর সীমাল�ন Gথেক িনবT � না হও, তাহেল িকয়ামত পয<v Gতামােদরেক খ@ ঁেজ খ@ ঁেজ Gবর করেবা ইংশাআ)াহ।   

Gতামরা যতই িনেজেদরেক $তািরত কর, িক� $কT ত বা#বতা Gতামােদর $তারণাসমূহ Gথেক অেনক শি�শালী, অেনক উ�ল ও অেনক ��ই 

থাকেব।  

এই Gতা Gদখেছা, মুজািহদেদর dমতা িদন িদন Gবেড়ই চেলেছ, িজহািদ পুনজ< াগরণ ৯/১১ এর Gমাবারবক হামলাসমূেহর পূেব< যতটা িছল, তা আ)াহর 

অনুaেহ বত<মােন উ�েরা�র Gবেড়ই চেলেছ। আজ মুজািহদগণ পিuম আি�কা Gথেক পূব< ইে�ােনিশয়া পয<v Gতামােদর িবরhেi য@ েi িল{। 

আ)াহ সুবহানাS ওয়া তা’য়ালা সকল মুসিলম উcাহ ও তােদর মুজািহদেদর $িত এবং িবেশষভােব কািয়দাত@ ল িজহােদর (আল-কােয়দা) 

মুজািহদেদর $িত এই অনুaহ কেরেছন Gয, তােদরেক রাসূলু)াহ ملسو هيلع هللا ىلص-র পিবg ময<াদা রdার জন. নিব ملسو هيلع هللا ىلص-র অবমাননাকারীেদর িবরhেi অিভযান 

পিরচালনার Gসৗভাগ. দান কেরেছন। Gয সকল িনেব<াধ ও ক@ লা�ার �া� এবং বাংলােদেশ রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এর পিবg সcােনর ব.াপাের ধT �তা Gদিখেয়েছ, 

তােদরেক এ ধরেণর অপরােধর পুনরাবT ি� না করার ব.পাের অ�ীকার করেতও বাধ. কেরেছ আল-কািয়দা। আর তারা যিদ পুনরাবT ি� ঘটায়, তাহেল 

আমরাও আ)াহর অনুaহ ও শি�েত পুনরাবT ি� ঘটােবা।   

  

Gহ আমার সব<Hােনর মুজািহদ ভাইগণ! 

এটা মুসলমানেদর $িত আ)াহর অনুaহ Gয, আ)াহ তায়ালা ইমাম, মুজাি`দ শায়খ উসামা িবন লােদন (রহ:) ও তার ভাইেদরেক দীঘ< অিভ�তার 

সারিনয<াস Gবর করার এবং মুজািহদ ও মুসিলমেদরেক কেয়ক_ Gমৗিলক কম<প�ার $িত িদকিনেদ< শনা Gদয়ার তাওফীক দান কেরেছন।  

Gসই Gমৗিলক কম<প�াQেলা হল:  

$থমত: এয@ েগর Sবল আেমিরকা ও তার িমgেদর উপর আPমণ করার $িত Gজার Gদওয়া এবং যথাসoব য@iেক তােদর Gদশসমূেহ Hানাvর করার 

Gচ�া করা। ফেল আ)াহর ইmায় য@ েগর Sবল আেমিরকার পতেনর মধ. িদেয় তার অনুসারীেদর (দালাল শাসকেদরও) পতন ঘটেব। এটাই হেm 

বত<মােন �শT িজহােদর অaগণ. লd.মূেহর মেধ. এক_ লd.। আ)াহই সব<ািধক অবগত।   

িrতীয়ত: ইমারােত ইসলামীয়ার হােত বায়আত হওয়া ও মুসিলমেদরেক তার িদেক আ�ান করার মাধ.েম মুজািহদেদর সািরQেলােক একীভV ত করা।   

তT তীয়ত: মজলুম জনগেণর িব বেক সমথ<ন Gদয়া এবং তােদরেক এই আ�ান করা Gয, তারা Gযন তােদর িব েবর মাধ.েম ধােপ ধােপ ইসলামী 

শাসেনর দািবর িদেক এিগেয় যায়। আর মুসলমানেদর দািয়Aশীল ও িবিশ� ব.ি�েদরেক আ�ান করা, Gযন তারা ‘আহলুল হা) ওয়াল আকদ’ 

সভার এক_ র0পেরখা ¡তরী কের। Gকননা ¢ধ@  উcাহরই অিধকার রেয়েছ তা Gদর ইমাম মেনানীত করা, তঁার জবাবিদিহতা এবং তােক বরখা# 

করার।   

আর আমােদর মুসিলম উcাহর উে`েশ. আমরা বলেবা: আশা কির আপনােদর সামেন একথা �� হেয়েছ Gয, আপনােদর শাসকরা হল, 

Pুেসডার, ধম<িনরেপd ও সাফাবী Gজােটর হােতর এেকক_ হািতয়ার মাg। যারা শয়তানেদর সােথ Gজাট কের, যার সব<মূেল রেয়েছ আেমিরকা ও 

পাuাত. জগত। এবং সoবত: এটাও আপনােদর সামেন �� হেয়েছ Gয, আপনারা কখেনাই মুি�র পেথ পা রাখেত পারেবন না, যতdণ না এ 

সকল পুত@ ল শাসকেদরেক কািফর আখ.ািয়ত করেবন এবং তােদর ক@ ৎিসত Gচহারা Gথেক দালালীর আবরণ উপেড় Gফলেবন। 

Gহ আমােদর মুসিলম জািত!

https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I


 আপনারা দালাল ও �� শাসন ব.বHার সােথ সি?-নীিতর ফলাফলও Gদেখেছন। যার ফলাফল হেm, rীন ও দুিনয়া দুেটাই £ংস। আপনারা �চেd 

Gদেখেছন, যারা dমতার জন. শািরয়তেক পিরত.াগ কেরিছল, কীভােব শািরয়েতর শghরাও তােদরেক পিরত.াগ কেরেছ এবং কারাগােরর অ?কV েপ 

িনেdপ কেরেছ।     

  

Gহ মুসিলম উcাহ!

 আপনােদর মুি�র একমাg পথ হেলা- দাওয়াত ও িজহাদ এবং এক_ িদকিনেদ< শনা দানকারী িকতাব (আল Gকারআন) ও এেক সমথ<নকারী 

তরবাির।   

Gহ মুসিলম উcাহ!

 Gজেন রাখ@ন, আপনােদর $কT ত ¡সন.বা িহনী হেm আপনােদর মুজািহদ সvানগণ। যারা আপনােদর Gথেক Gকান $িতদান বা কT ত�তা চায় না। 

আপনােদর স�¤ ও পরামশ< ছাড়া আপনােদর উপর িনেজেদরেক চািপেয়ও Gদয় না। যারা rীনেক সাহায. করার জন. িনেজেদর দুিনয়া ত.াগ কেরেছ। 

যারা ¢ধ@  চায়, আপনারা Gখলাফেত রােশদার ছায়াতেল �াধীন ও সcােনর সােথ জীবন যাপন কেরন, Gয Gখলাফেত �য়ং উcাহ তােদর ইমাম 

িনেয়াগ, তার জবাবিদিহ এবং তােক পদচ@ .ত করেব।      

যারা িকতাব, সু�াহ ও Gখালাফােয় রািশদী েনর নীিতর অনুসরণ কের। যারা হা�াজ ইবেন ইউসুফ ও তার মত অহংকারী ও ¡�রাচারীেদর নীিত 

$ত.াখ.ান কের এবং উcাহেক ঐ সকল ¡�ারাচারীেদর Gথেক সতক<  কের, যারা শরয়ী ফায়সালা Gথেক পলায়ন কের এবং তাকফীর, হত.া, সcািনত 

িবষয়সমূেহর সcান ন� করা ও উcাহর অিধকার িছিনেয় Gনয়ার মাধ.েম dমতা দখল করার Gচ�া কের।  

Gহ মুসিলম উcাহ! সব<$থম আল-কািয়দা হেলা এক_ বাত< া ও আদেশ<র নাম, অতঃপর তা জামাআত বা সংগঠেনর নাম। আর আমােদর এই বাত< া 

ও আদশ< আপনােদর িনকট Gপ¦ §েছ Gদয়া হেয় েছ। আর আ)াহর ইmায় আমরা সেচ� থাকেবা, সব< $কার িবকT িত, Gলাভ-লালসা ও সcােনর 

$তীকসমূহেক অসcান করা Gথেক এই আদশ< ও বাত< ােক িব¢i ও মু� রাখেত।      

সুতরাং, Gহ ইসলােমর মুজািহিদন! 

এখিন সময় ঐক. ও একতার- ধম<িনরেপd সাফাবী Pুেসড হামলার িবরhেi পর�ের কঁােধ কঁাধ িমলান। যিদ এর Gমাকােবলায় এ মুহV েত<ও আমরা 

ঐক.বi না হই, তেব আর কখন ঐক.বi হেবা?       

  

আমােদর সcািনত মুসিলম জািত!

 ইসলােমর Gল বাসধারী িবিভ� দেলর মাধ.েম আেমিরকার Gদাসররা আপনােদর িব ব ও আ¨ত.ােগ র ফসল চ@ ির কের িনেয় Gগেছ। তারা 

আপনােদরেক জবাই হওয়ার পেথ পিরচািলত কেরেছ এবং আপনােদরেক িহং� িচতার সামেন অরিdত িশকােরর ন.ায় Gপশ কের িদেয়েছ। কারণ 

তারা িনেজরাও লািলত হেয়েছ Gভড়ার �ভাব িনেয় এবং তােদর অনুসারীেদরেকও Gসভােব লালন কেরেছ। Gভড়ােক িচতার Gমাকােবলার জন. সৃ¤ 

করা হয়িন। বরং িসংহই Gকবল িচতার উপর আPমেণর বীরA Gদখােত পাের। 

িবkাসঘাতক, চাট@ কার মুরতাদ শাসকেগাªর ছgছায়ায় িসংেহরা জীবন যাপন কের না, িসংেহরা দািব আদােয়র জন. িভdাবT ি� এবং ধম<িনরেপd, 
ক@ ফর সংিবধা েনর অধীেন িনব<াচেনর পেথ Gবেছ Gনয় না। বরং িব¢i তাওহীদ িনেয় িজহােদর িগিরপেথ লড়াইেয়র ময়দােন মাথা উ§চ@  কের Gবঁেচ 
থােক।   

তাই, Gহ উcাহ! িসংেহর ন.ায় Gজেগ উঠ@ ন! আপনােদর সvানেদরেক িসংহ-শাদু< েলর ¡বিশে�. গেড় ত@ লুন।   

আর Gহ আেমিরকার Gদাসর, ¡সন.বািহনী ও অনুসারীরা!



 Gতামরা ¢েন রাখ, Gতামােদর সােথ আমােদর এ লড়াই এক দীঘ< লড়াই। আর আমােদর মেনােযােগর GকD হেলা সােপর মাথা, এ Gথেক আমরা 
আমােদর Gচাখ সরােবা না। তেব Gসই ব.ি�ই য@ েiর জন. Gযাগ., Gয দীঘ< সময় _েক থাকেত পাের। আমরা আমােদর উলামা-ফ@ কাহােদ র Gথেক 
িশেখিছ: “আসলী (Gমৗিলক) কােফেরর Gচেয় মুরতােদর অপরাধ Qরhতর।”     

আমরা আমােদর শরীয়ত Gথেক আরও িশেখিছ : দাওয়াত ¢ধ@  মুসিলমেদর জন. নয়; বরং সমa মানবজািতর $িত। তাই আমরা পৃিথবীর $িত_ 
দুব<ল অসহায় িনয<ািতত মানুষেক বিল: িনuয়ই আেমিরকাই হল মূল িবপদ। আেমিরকাই পৃিথবীর অ¢ভ শি�র মূল GকD; মানুেষর জীবন ও 
জীিবকার হরণকারী। আজও তারা িনজ ভV খে�র Gভতর আি�কানেদর লািzত ও অপমািনত কের যােm। আর আেমিরকার আি�কানরা 
আইনানুগ, িনয়মতািTক ও সাংিবধািনকভােব যেতা Gচ�াই করhক না Gকন, তারা কখেনাই তােদর অিধকার অজ< েন সফল হেব না।                         

 Gকননা আইন হেm সংখ.াগির Gkতা�েদর হােত। তারা তােদর ইেm অনুযায়ী আইন পিরবত<ন কের। একমাg ইসলাম ছাড়া Gকান িকছ@ ই তােদরেক 
মুি� িদেত পারেব না। ইসলামই Gসই মহান ধম<, যােত Gkতা�রা কT ®া�েদর জন. বা লাল বণ<ধারীরা হলুদ বণ<ধারীেদর জন. আইন রচনা কের না। 
বরং Gসখােন সকেলই তােদর রেবর আইন Gমেন চেলন, যা জািত-বেণ<র Gকান Gভদােভদ কের না।     

    “Gহ ইবনু আ¯ু)াহ্! আপনার হােত সিত.কােরর পরমতসিহ®@ তা $িত°ত   হেয়েছ- িহদায়াহর্ ঝা±াবাহীেদর মাধ.েম।   
অতপর আপনার পর আ)াহর বা�ােদর জন. অ²ন করেলন এমন শাসেনর নকশা, যােত Gনই Gকান পাথ<ক. Gক রাজা িকtা $জা।     

Gয rীেনর ¡বিশ�. হল সহজসাধ.তা এবং যার Gখলাফেতর িভি� হল বায়আত। যার নীিত হেm পরামশ<, আর অিধকার আদােয়র মাধ.ম হেm 
আদালেতর ফায়সালা।”

পিরেশেষ সম# $শংসা আ)াহর জন., িযিন জগতসমূেহর $িতপালক। আ)াহ রহমত ও শািv বষ<ণ করhন আমােদর সদ< ার মুহাcাদ, তার 
পিরবারবগ< ও সাহাবােদর উপর।

ওয়াস-সালামু আলাইক@ ম ওয়ারাহমাত@ )াহ ওয়াবারাকাত@ হ।

[সমা{] 


